
Serie | 6, Indbygningskøleskab med
fryser, 82 x 60 cm
KUL15AFF0

Medfølgende tilbehør
1 x Æggebakke
1 x Isterningsbakke

Køleskab til underbygning med MultiBox-
skuffe, som er optimal til at holde frugt og
grønt frisk i længere tid.
● LED-belysning: jævn indvendig belysning, som ikke blænder.

Teknisk data
Energieffektivitetsklasse (direktiv (EU) 2017/1369):  F
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/
a) (EU) 2017/1369:  180
Samlet volumen for frostrum (EU 2017/1369):  15
Samlet volumen for kølerum (EU 2017/1369):  108
Luftbåren, akustisk støjemission (EU 2017/1369):  38
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse (EU 2017/1369):  C
Installation:  Indbygning
Mulighed for dekoplade:  Muligt, kan købes som tilbehør
Højde (mm):  820
Bredde på produktet:  598
Dybde på produkt:  548
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):  820 x 600 x 550
Nettovægt (kg):  35,032
Tilslutningseffekt (W):  90
Strømstyrke (A):  10
Dørhængsling:  højrehængt, vendbar
Elementspænding (V):  220-240
Frekvens (Hz):  50
Godkendelse af certifikater:  CE, VDE
Længde på elledning (cm):  230
Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h):  8
Antal kompressorer:  1
Antal uafhængige kølesystemer:  1
Indvendig ventilator køleafsnit:  Nej
Vendbar dør:  Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:  1
Hylder til flasker:  Nej
EAN-kode:  4242005199617
Mærke:  Bosch
Kommerciel produktangivelse:  KUL15AFF0
Produktkategori:  Køleskab
Frostfrit system:  Nej
Installation:  Underbygning
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Serie | 6, Indbygningskøleskab med fryser,
82 x 60 cm
KUL15AFF0

Køleskab til underbygning med MultiBox-
skuffe, som er optimal til at holde frugt og
grønt frisk i længere tid.

Forbrug

- Energiklasse: F

- Nettovolume (køleskab): 108 l

- Nettovolume (fryseskab): 15 l

- Energiforbrug 180 kWh/årlig

- Lydniveau: 38 dB

Design

- Udluftning i soklen, ikke nødvendigt med ekstra udluftning i
skabsmodulerne

- Indvendigt lyst og rengøringsvenligt

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display

- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant
hurtigere afrimning.

- LED-belysning i køledelen

Køleafdeling

- 2 hylder af sikkerhedsglas heraf 1 højdejusterbare

- 1 stor dørhylde, 2 små dørhylder

- Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller

Friskhedssystem

- 2 MultiBoxes: gennemsigtige skuffer med bølget bund -
perfekt til opbevaring af frugt og grønt

Fryser

- 1 frysterum med låge.

- Fryserum til f.eks. pizza

Teknisk information

- Højdejusterbare fødder foran

- højrehængt, vendbar

Mål

- Nichemål (H x B x D): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

- Mål: H 82 x B 60 x D 55 cm

2/3



Serie | 6, Indbygningskøleskab med fryser,
82 x 60 cm
KUL15AFF0

3/3


